kongres
javnega naročanja

Spoštovani pokrovitelj,
Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., prireja že 6. strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih
javnega naročanja. Tradicionalni kongres javnega naročanja bo letos potekal v znamenju odgovorov v zvezi z
dilemami, na katera praksa še ni dala zanesljivih odgovorov.
Vabimo vas, da se nam pridružite na Kongresu javnega naročanja, 6. strokovnem srečanju naročnikov
in ponudnikov v postopkih javnega naročanja, ki bo 13. in 14. septembra 2017 v grand hotelu Bernardin
v Portorožu: izkoristite priložnost, da na kongresu predstavite svoje podjetje, in si zagotovite prestižno
promocijo vaših izdelkov in storitev več kot 250 predstavnikom gospodarskih družb in različnih institucij.
Kongresa se bodo udeležili predstavniki ponudnikov in naročnikov, ki aktivno sodelujejo v postopkih javnega
naročanja in si želijo biti v stiku s trenutnim dogajanjem na tem področju. Z udeležbo na dogodku se jim lahko
predstavite s svojimi produkti in storitvami in si tako zagotovite možnosti za prodorno promocijo vašega blaga
in storitev v natančno določenem tržnem segmentu. Kongres bo v Portorožu, grand hotel Bernardin, Obala 2,
6320 Portorož.
V prilogi vam predstavljamo različne oblike sodelovanja, če pa so vaše potrebe bolj posebne narave,
pa vas vabimo, da se nam oglasite, in zagotovo bomo prišli do rešitve, ki nam bo v obojestransko zadovoljstvo
in korist.
Veselimo se sodelovanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo!
S spoštovanjem, 									

Tanja Kuhar
Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
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IZBERITE SVOJO OBLIKO PREDSTAVITVE VAŠEGA PODJETJA IN PRODUKTOV/STORITEV:
■ GENERALNI POKROVITELJ

■ POKROVITELJ

Ekskluzivnost v panogi

PROMOCIJA NA PORTALU DOGODKA
• Logotip na spletni strani z aktivno povezavo

PROMOCIJA NA PORTALU DOGODKA
• Logotip na spletni strani z aktivno povezavo
PROMOCIJA V GRADIVIH
• Oglas v zborniku, cela stran
• Logotip na zadnji strani zbornika
• Logotip na zadnjih straneh gradiva
PROMOCIJA V VABILIH
• Logotip v e-obvestilu udeležencem pred dogodkom
• Logotip v e-obvestilu udeležencem po dogodku
PROMOCIJA NA DOGODKU
• Izpostavitev z logotipom na platnu v dvorani
• Izpostavitev na promocijskem platnu/zaslonu  pred dvorano
• Najem razstavnega prostora (dvojni prostor)
• Vlaganje promocijskega gradiva v seminarsko gradivo
• Predstavitev s produkti podjetja in manjšim programom
(5 min)
3 brezplačne kotizacije

PROMOCIJA V GRADIVIH
• Oglas v zborniku, 1/2 strani
• Logotip na zadnji strani zbornika
• Logotip na zadnjih straneh gradiva
PROMOCIJA V VABILIH
• Logotip v e-obvestilu udeležencem pred dogodkom
• Logotip v e-obvestilu udeležencem po dogodku
PROMOCIJA NA DOGODKU
• Izpostavitev z logotipom na platnu v dvorani
• Izpostavitev na promocijskem platnu/zaslonu  pred dvorano
• Najem razstavnega prostora
• Vlaganje promocijskega gradiva v seminarsko gradivo
2 brezplačni kotizaciji
2 vabila za večerni dogodek
CENA 2.900,00 €

3 vabila za večerni dogodek

•

CENA 6.000,00 €

•

■ POKROVITELJ DRUŽABNEGA VEČERA
PROMOCIJA NA PORTALU DOGODKA
• Logotip na spletni strani z aktivno povezavo

■ POKROVITELJ
PROMOCIJA NA PORTALU DOGODKA
• Logotip na spletni strani z aktivno povezavo

PROMOCIJA V GRADIVIH
• Oglas v zborniku, 1/2 strani
• Logotip na zadnji strani zbornika

PROMOCIJA V GRADIVIH
• Oglas v zborniku, 1/4 strani
• Logotip na zadnji strani zbornika
• Logotip na zadnjih straneh gradiva

PROMOCIJA V VABILIH
• Logotip v e-obvestilu udeležencem pred dogodkom
• Logotip v e-obvestilu udeležencem po dogodku

PROMOCIJA NA DOGODKU
• Izpostavitev z logotipom na platnu v dvorani
• Izpostavitev na promocijskem platnu/zaslonu  pred dvorano
• Najem razstavnega prostora
Brezplačna kotizacija

PROMOCIJA NA DOGODKU
• Izpostavitev z logotipom na platnu v dvorani
• Izpostavitev na promocijskem platnu/zaslonu  pred dvorano
• Vlaganje promocijskega gradiva v seminarsko gradivo
• Predstavitev s produkti podjetja in manjšim programom na
večernem dogodku (5 min)

Vabilo za večerni dogodek

3 vabila za večerni dogodek

CENA 950,00 €

CENA 3.000,00 €

Cene so brez DDV
Za vsebino promocijskih aktivnosti je odgovoren sponzor. V zvezi z aktivnostmi sponzorja si pridržujemo pravico, da v primerih, ko bi šlo za oglaševanje v smislu agresivne poslovne prakse oziroma bi bila vsebina nastopa nedostojna, zavajajoča oziroma v nasprotju z zakonom ali legitimnimi
poslovnimi interesi organizatorja, takšno vsebino zavrnemo.
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■ POKROVITELJ POGOSTITVE »COFFEE BREAK«
PROMOCIJA NA PORTALU DOGODKA
• Logotip na spletni strani z aktivno povezavo
PROMOCIJA V GRADIVIH
• Oglas v zborniku, 1/4 strani
• Logotip na zadnji strani zbornika
PROMOCIJA V VABILIH
• Logotip v e-obvestilu udeležencem pred dogodkom
• Logotip v e-obvestilu udeležencem po dogodku
PROMOCIJA NA DOGODKU
• Izpostavitev z logotipom na platnu v dvorani
• Izpostavitev na promocijskem platnu/zaslonu  pred dvorano
• Vlaganje promocijskega gradiva v seminarsko gradivo
Brezplačna kotizacija
POSEBNA PONUDBA
• izpostavitev s produkti in oznakami podjetja na mizicah v
času odmora
CENA po ceniku

Druge možnosti vaše izpostavitve:
Medijski pokrovitelj – ponudba po dogovoru
Pokrovitelj pogostitve – ponudba po dogovoru
PLAČILNI POGOJI
Vplačilo sponzorskih sredstev na podlagi izstavljenega računa pričakujemo vsaj 3 dni pred dogodkom.
PLAČILA
Vsa plačila se do dogovorjenega roka na podlagi prejetih predračunov izvedejo na transakcijski račun družbe Javno podjetje
Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, davčna številka SI85360040:
SI56 0292 2001 1569 767
(TRR, odprt pri banki NLB, d. d.)
INFORMACIJE
Tanja Kuhar, Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana
telefon: 01/200 18 34
e-pošta: tanja.kuhar@uradni-list.si
Ana Wagner, Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana
telefon: 01/200 18 56
e-pošta: ana.wagner@uradni-list.si
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